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ATA DA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos três dias do mês de agosto de 2018, às dez horas e
cinco minutos , estavam presentes para a septuagésima reunião ordinária do Colegiado do
Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, os professores Joaquim
Maurício Duarte Almeida, Luís Fernando Soares, Adriana Cristina de Souza Soares, Mariane
Cristina Schnitzler e Whocely Victor de Castro e a discente Ana Caroline Tredice di Paula .
A pauta: 1- Ranqueamento das solicitações de monitoria, 2-Pedido de Tratamento
Especial de Estudos de Bruna Mundim Cardoso, 3- Outros. A ata da 26ª Reunião
Extraodinária do Colegiado foi aprovada. O professor Joaquim iniciou a reunião com a leitura
da pauta, que foi aprovada por todos. Joaquim informou sobre a importância da presença de
todos nas reuniões e que perde o mandato o membro do Colegiado que faltar, no período de
um ano, a 01 (uma) reunião sem justificativa ou com justificativa não aceita pelo Colegiado
ou a 3 (três) reuniões ordinárias, mesmo com justificativas aceitas pelo Colegiado. No ponto
1- Ranqueamento das solicitações de monitoria, foram aprovados os critérios para
ranqueamento das solicitações. Sendo eles: I. Índice percentual de retenção em cada unidade
curricular no último semestre letivo.Baseando-se nos índices de retenção e no número total de
vagas ofertadas para cada unidade curricular do curso de Farmácia da UFSJ; II. Distribuição
alternada entre Unidades Curriculares da área de formação básica e a área de
específica/profissional;III. As solicitações de 02 (duas) vagas devem ser classificadas
separadamente após serem dispostas pelo menos 01 (uma) vaga para cada solicitação; IV.
Para as disciplinas sem índice de retenção no sistema CONTAC (Sistema de Controle
Acadêmico de Graduação) administrado pela DICON, o critério adotado será a ordem de
oferecimento nas unidades curriculares do curso. De acordo com as normas a classificação
das propostas entregues pelos professores ficou da seguinte forma :1º - Química Analítica
Aplicada II, 2º- Tecnologia Farmacêutica I, 3º Microbiologia Básica, 4ª Tecnologia
Farmacêutica II, 5ª Matemática, 6ª Cuidados Farmacêuticos III, 7ªGenética, 8ª Farmacognosia
II, 9ª Parasitologia, 10ª Cuidados Farmacêuticos II - Serviços Farmacêuticos e Transtornos
Menores, 11ª Gestão e Gerenciamento da Assistência Farmacêutica, 12ª Toxicologia, 13ª
Química Fundamental Experimental, 14ª Fitoquímica, 15ª Farmacobotânica, 16ª Anatomia ,
17ª Controle de Qualidade físico-químico, 18ª Histologia e Embriologia, 19ª Bioquímica
Clínica, 20ª Farmacotécnica I, 21ª Bioestatística, 22ª Bromatologia e Análise de Alimentos,
23ª Farmácia e Sociedade, 24ª Bioquímica Metabólica, 25ª Físico - Química , 26ª
Farmacotécnica II, 27ª Estágio IV - Farmácia de Manipulação, 28ª Microbiologia Clínica, 29ª
Hematologia Clínica, 30ª Cuidados Farmacêuticos I, 31ª Análises Toxicológicas. Em relação
à monitoria ficou determinado ainda que na entrega do relatório de monitoria deverão ser
entregues também as listas de presença e as atividades desenvolvidas pelo monitor. Outra
informação que deverá constar no Edital é a possibilidade de aluno de pós-graduação da
instituição concorra a uma vaga para monitor voluntário. A aluna Ana Caroline questionou se
não seria possível reservar vaga para os alunos da graduação, já que, segundo ela
concorrência não seria justo, quando a seleção é por currículo por exemplo.O professor
Joaquim informou que não será necessário. 2-Pedido de Tratamento Especial de Estudos
de Bruna Mundim Cardoso, o professor Joaquim contextualizou o caso, fez leitura da
Resolução 012/2018 referente ao Tratamento Especial e em discussão ficou decidido que o
documento apresentado pela aluna está incompleto, faltando o período de afastamento e o
laudo detalhado para que possa ser analisado. Será solicitado à aluna o documento. Em
Outros, a professora Mariane informou sobre a solicitação da coordenação para o
oferecimento de uma 3ª turma de Química Orgânica I Experimental. Informou ainda que o
GAD optou pelo não oferecimento, aumentando as vagas nas turmas já existentes. Solicitou
que para os próximos semestres seja feita uma previsão para que isso possa ser discutida
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anteriormente no GAD. O professor Whocely Victor falou sobre o e-mail do professor Carlos
questionando a qualidade dos certificado de TCC da Farmácia, enviado por e-mail Joaquim
informou que foi o primeiro semestre do envio do certificado por e-mail ao invés de impresso,
devido a falta de recursos e que para o próximo semestre serão feitas tentativas de melhora.
Joaquim informou ainda da solicitação da empresa Farmax para ministrar palestra aos alunos
do curso na próxima semana. Joaquim falou sobre a assinatura dos Planos de Trabalho do
Estágio, pelos professores responsáveis e quem poderia fazer isso no caso de férias. O
professor Whocely sugeriu que fosse feito pelos professores do mesmo GAD. Isto será
definido nas próximas reuniões. A reunião se encerrou às onze horas e quarenta minutos.
Nada mais havendo a tratar eu, Patrícia Cristina de Faria, lavrei esta ata que depois de lida, se
aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, 03 de agosto de 2018.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

